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Ter dankbare herinnering aan 

Herman Bomers 
echtgenoot van 
Marietje Keizer 

Hij werd geboren op 6 april 1928 te Hengelo 
(0). Gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken, is hij op 23 november 1984 te Ambt 
Delden in de Heer overleden. Op 27 novem
ber d.o.v. hebben wij hem te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te Delden. 

Voor uw medeleven, betoond na het over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader, danken wij u hartelijk. 

Familie Bomers 

Voor Marietje en de kinderen is het hard je man 
en je vader zo plotseling en zo vroeg te moeten 
missen. Herman zal een grote lege plaats achter
laten in dit gezin, waarin ze elkaar altijd goed op-
gevangen hebben. · 
Oe tijd zal deze wonde verzachten, maar het zal 
altijd een groot litteken blijven. Wij zullen verder 
moeten zonder hem. 
Toch is zijn aanwezigheid niet alleen verleden 
tijd. Ons geloof zegt ons dat hij leeft bi\. God en 
nu op een andere manier met ons mee eeft. Hij 
zal er zijn door wat hij uitstraalde aan vriendelijk
heid en door wat hij ons nalaat aan goede herin
neringen. Daar kunnen we altijd mee verder. 
Herman was goed voor zijn vrouw en kinderen. 
Wij denken aan zijn goedheid voor zoveel andere 
mensen en vooral ook aan zijn groot vertrou
wen. Hij vertrouwde iedereen. Dat was onge
looflijk. Hij had ook heel gemakkelijk kontakt 
met 1edereen en maakte daarbij geen enkel on· 
derscheid. Hij bleef altijd zichzelf en iedereen 
was hem even lief. Hij heeft daarmee heel veel 
mensen een elezier gedaan. 
Soms had h1j er wel moeite mee, dat hij niet 
meer alles kon doen. Dat was een groot kruis 
voor hem. De laatste tijd zei hij vaker: We leven 
nog. Laten we er nog maar iets van maken. Hij 
zag iedere tijd weer als een toegift. Hij was heel 
gelovig. Hij was heel goed voorbereid. Christus 
zal zeker tegen hem gezegd hebben: Kom bin· 
nen, gezegende van mijn Vader. Wat je voor je 
vrouw en kinderen en vele anderen hebt gedaan, 
heb je ook voor Mij gedaan. 
Hij ruste in vrede: 


